Till Hjelmco Oil:s samtliga kunder

Sollentuna den 30 juni 2009

Prisförändringar per den 1 juli 2009
Som de flesta torde ha noterat har priserna på bilbensin sjunkit under juni månad.
Detta påverkar även Hjelmco:s kostnad för flygbensin. Det gläder oss därför att
kunna sänka priset på både AVGAS 100 LL och AVGAS 91/96 UL med 50 öre/liter
från den 1 juli 2009.
Priset på JET-A1 har under första hälften av juni månad stigit kraftigt men också
sjunkit kraftigt under slutet av månaden. Priset på JET-A1 är därför tills vidare
oförändrat.

De höga transportkostnaderna
Kostnader för transporter påverkar inte bara kostnaden för flygbränsle utan även
kostnaden för flygmotoroljor om dessa sänds via speditionsbolag.
Hjelmco rekommenderar sina kunder att alltid inför leverans av flygbränsle överväga
samtidig leverans av flygmotoroljor. Det kan finnas tusentals kronor att spara.
När flygmotorolja levereras tillsammans med flygbränsle sker transporten utan extra
kostnad för kunden.
Under försommaren har flera av våra kunder ”glömt” att beställa olja i samband med
bränsleleverans och gjort beställning som levererats via speditionsbolag.
Detta kan bli en mycket dyr affär. Att sända ett oljefat via ett speditionsbolag kostar i
normalfallet c:a 1000:- kr för en kortare sträcka och för en längre ända upp till 2.000:kronor. En kartong olja om 20 liter kostar i normalfallet c:a 500:-- kr för en kortare
sträcka och ibland upp till 1.000:- kr för en längre.
Om själva oljekartongen sedan kostar omkring 1.000:- kronor blir det sammantaget
en dyr affär.
Hjelmco rekommenderar sina kunder att alltid hålla ett extra lager av flygmotorolja så
att leverans via speditionsbolag kan undvikas.
Om ett framtida byte/översyn av motor är planerad rekommenderas framförhållning
genom inköp bl.a. av inkörningsolja.
Vid beställning av olja - glöm inte att samtidigt efterfråga oljetrattar av papper. Dessa
är i rimliga mängder utan kostnad för kunden.

Rea på flygmotorolja
Hjelmco eftersträvar att alltid hålla nytillverkad flygmotorolja i lager. Ibland finner vi
dock olja som stått från en tidigare säsong. Denna olja rear vi ibland ut.
Kontakta Hjelmco:s ordercentral tel. 021-123176 för att efterhöra om det finns reaolja
i lager. Det går att spara flera tusen kronor på ett oljefat.
Olja som reas ut är självklart i obrutna och förseglade originalförpackningar.
För närvarande finns bl.a. reaolja av märket Shell 15W-50 i helfat och Total AD 100
också i helfat. Som vanligt gäller först till kvarn.
Give away:s
Under sommarsäsongen 2009 har vi laddat upp med ”give away:s” i form av T-shirts,
kepsar, segelflyghattar, parasoller etc.
Liksom tidigare är dessa utan kostnad vid beställning i ”rimliga” mängder och vid
samtidig leverans av flygbränsle.
Beställning sker till Hjelmco:s ordercentral tel. 021-123176
Tyvärr kan vi pga. höga speditionsavgifter/expeditionskostnader inte sända ”give
away:s” via post eller speditör.
Rekommendationer vid inkörning av nya/översedda motorer
Liksom tidigare rekommenderar Hjelmco sina kunder att använda AVGAS 100 LL
under inkörning av nya/översedda motorer. Använd AVGAS 100 LL parallellt med
inkörningsoljan. När byte sker från inkörningsolja till vanlig motorolja kan återgång
ske till oblyad AVGAS 91/96 UL.

Skön sommar
Hjelmco Oil önskar sina kunder en skön och säker flygsommar 2009.

Med flygarhälsningar

Lars Hjelmberg
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